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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Stockholms demens- och specialteam 
Regiform: Privat regi 

Antal kunder: 135 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens  

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och  

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i  

förbättringsarbetet. 

Sammanfattande bedömning 

Verksamheten bedöms sammantaget ha goda förutsättningar att 

hålla hög kvalitet och ge hemtjänstkunderna en god stabil omsorg. 

Ledningen består av verksamhetschef och en biträdande verksam-

hetschef samt gruppledare. Ledningen har mångårig erfarenhet av 

att bedriva hemtjänst inriktad på demens och psykisk ohälsa och 

verksamheten är sedan 2019 ”Stjärnmärkt”. Det innebär att minst 80 

procent av medarbetarna har fått grundläggande kunskaper i de-

mensomsorg och att arbeta personcentrerat. Genom att låter nyan-

ställda  genomgå utbildningen har de hittills förnyat stjärnmärk-

ningen varje år. 

Trygghet och säkerhet 

Verksamheten har upparbetade arbetssätt för att tillgodose sin mål-

grupp som ofta innebär mycket kontakt med anhöriga och kunskap i 

bemötande. Reflektion och praktisk handledning är en del i att sä-

kerställa medarbetarnas kompetens. Verksamheten håller också hög 

personalkontinuitet. Medarbetarna uppger att det är lätt att vid be-

hov komma i kontakt med chef och att rutiner finns och är lättill-

gängliga.  Att medarbetarna har rätt kompetens bidrar också till 

trygghet och säkerhet. All fast anställd personal liksom merparten 

av den personal som går in vid korttidsfrånvaro är utbildad. Vid ny-

rekrytering anställs personer med rätt kompetens.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Det framgår i samtalen med ledning och medarbetare att man strä-

var efter att utgå från varje enskilds önskemål, vilket också bedöms 

underlättas av att verksamheten har hög personalkontinuitet. Resul-

tatet av brukarundersökningen styrker detta. Kunderna uppger att de 
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får ett gott bemötande och att de får sin hjälp enligt önskemål och 

på de tider de önskar.  

 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Det fanns inga utvecklingsbehov vid uppföljningstillfället. 

 

Uppföljningen är gjord av  

Berit Johansson verksamhetsuppföljare på Södermalms stadsdels-

förvaltning i april 2022.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning april 2022 inklusive intervju med 

två medarbetare. 

 Brukarundersökning 2020 

 Personalkontinuitet – rapport 2021 

 

 


